
   

         Projektbeskrivelse 

             Ambassadør for distancesporten 

Sammenhæng: 

Der findes allerede mange gode ambassadører for distancesporten. Vi har ryttere, stævnearrangører og andre 

distancetilhængere, som gør et stort stykke arbejde. Der bliver fortalt om sporten, delt opslag på Facebook om 

gode oplevelser i sporten, stævnearrangører og ryttere sørger for at komme i medier, og der arrangeres oplæg 

i rideklubber mm.  

Stævnearrangører efterspørger dog mere tydelige ambassadører. 

Det nye projekt vil støtte og målrette en del af ambassadørarbejdet og tydeliggøre sporten og 

tilgængeligheden til ambassadører. 

 

Mål:  

Ambassadørordningen har som mål at sprede kendskabet til distance og gøre flere interesseret i sporten. 

 

Hvem kan være ambassadør: 

En ambassadør behøver ikke være en aktiv distancerytter i. Personen er distanceinteresseret og har 

indgående kendskab til sporten, samt til reglementet.  

Ambassadører er villig til at stå frem og repræsentere sporten i større fællesskaber. 

 

Hvordan bliver jeg ambassadør: 

Personer som gerne vil være ambassadør for distancesporten, har en indledende samtale med en person fra 

distanceudvalget, for at afstemme forventninger til arbejdet, samt gennemgå projektbeskrivelsen. Herefter 

vurderes det, om det fortsat har interesse at være ambassadør.  

Ambassadøren skal altid forholde sig til Dansk Rideforbunds Code of Conduct 

 

Metode: 

Der oprettes en liste med ambassadører og deres mailadresse på DRFs hjemmeside. 

DRF informerer ud til relevante instanser f.eks. rideklubber, samt efterskoler med hestelinjer, hvor der gøres 

opmærksom på muligheden for at invitere en ambassadør til et arrangement.  

Forespørgsler fra instanser som har brug for en ambassadør behandles af distanceudvalget, som formidler 

kontakten.  

Udvalget understøtter og coacher ambassadører i deres rolle ved behov.  

Ambassadører er selv opsøgende ift. deltagelse i arrangementer mm.  

 

Tiltag: 

Tilbyde oplæg omkring distancesporten til rideklubber, efterskoler etc.  

Tilstedeværelse ved stævner som ”spørg mig” personer.  

https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Ridesport/Officials/Code%20of%20conduct%20for%20DRF%20repræsentanter%20januar%202016.ashx


   
Være synlig ved dyrskuer, store stævner, åbent hus arrangementer mm. hvis ambassadører har mulighed for 

dette.  

Være opsøgende ift. at skrive positive historier om oplevelser i sporten ud til medier samt Dansk Ride Forbund 

i samarbejde med stævnearrangører. 

En ambassadør får udleveret en jakke/vest for at tydeliggøre rollen. 

 

Evaluering: 

Ved Blåbjerg Ridtet afholdes der er møde, hvor ordningen evalueres, og der er mulighed for vidensdeling. 

Næste møde er i forbindelse med distanceweekenden.  

 

 

 

 

 

 

 


